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AGENDA 

12 december GMR 
21 december Ophalen boodschappen(zie  

verder deze Nieuwsbrief) 
Kerstviering 

23 december Kinderen vrij, begin  
kerstvakantie 

09 januari School begint 
 

 
 

EXTRA VRIJE DAG 
In onze planning hadden we op vrijdag 21 
april de koningsspelen georganiseerd en 
zouden de kinderen ’s middags vrij zijn. 
Echter, het blijkt dat rond die tijd het einde 
Ramadan is en dat voor veel kinderen 
verlof zal worden aangevraagd. Dus weinig 
kinderen bij de Koningsspelen aanwezig, 
maar ook weinig ouders om te begeleiden. 
Met instemming van de 
Medezeggenschapsraad van de school is 
besloten om van vrijdag 21 april een vrije 
dag te maken. De school maakt dan nog 
steeds meer dan het aantal wettelijk 
verplichte uren. De werkgroep sport en 
bewegen gaat kijken voor een ander 
moment voor een sportdag.  

 
VERSCHIJNEN NIEUWSBRIEF 

Deze week weer “gewoon” een 
nieuwsbrief op de vrijdag.  
 
 

 
 
 

 
SINTVIERING 

Vorige week hebben we Sinterklaas gevierd 
op onze school. De kinderen hebben een 
topochtend gehad. Met dank aan iedereen 
die zich heeft ingezet om onze kinderen 
een hele fijne dag te bezorgen.  
 
 

 
NIEUW GEZICHT OP DE HENRICUS 

Met ingang van deze week zult u een 
nieuw gezicht op De Henricus zien. Nisa 
stelt zich zelf voor:  
 
Ik ben Nisa Dilmaç, 21 jaar en ik kenmerk 
mezelf als een leergierig en zorgzaam 
persoon. Ik ben een tweedejaarsstudent 
aan de Hogeschool Inholland. Ik volg de 
opleiding Pedagogiek, waarin ik leer hoe ik 
jongeren, kinderen en ouders begeleid in 
normale en complexe opvoedsituaties. Mijn 
interesse voor dit beroep kwam voort 
vanuit mijn liefde voor kinderen, wat ik heb 
kunnen ontdekken als tante. Verder houd ik 
van creëren, films kijken en koken. Voor 
mijn tweedejaarsstage zal ik meelopen met 
intern begeleider Marjo van Honk en mij 
inzetten voor de school, kinderen en 
ouders. Ik kijk uit naar wat ik zal leren en 
de gezinnen die ik mag ontmoeten. 
 
Wij heten Nisa van harte welkom op onze 
fijne school.  
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KERSTVIERING 

Na het Sinterklaasfeest gaan we als vanzelf 
over naar de kerstviering. De Corona 
narigheid kunnen we gelukkig nu achter 
ons laten.  We gaan ons richten op een 
mooi en fijn kerstfeest op onze school.  

 
WANNEER IS ONS KERSTDINER? 

We houden ons kerstdiner op 
woensdagavond 21 december van 17:00 
tot 18:00 uur.  

 
HOE WORDT HET GEORGANISEERD? 

De leerkracht zal een menu samenstellen 
en de ouders kunnen intekenen welke 
gerechten zij willen maken of welke 
inkopen zij willen gaan doen. Het eten 
en/of drinken wordt woensdag 21 
december om 16:45 uur naar de klas 
gebracht. De leerkracht bepaalt hoeveel 
hulpouders worden ingezet. Dat zal per 
klas verschillen.  
 

 
OPHALEN KINDEREN NA KERSTDINER 

Om 18:00 uur kunnen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 6 uit de klas worden 
opgehaald. Aangezien het donker buiten is 
en ruim 150 kinderen dan tegelijk de 
school uitgaan hebben de medewerkers 
geen overzicht. Dus: ophalen uit de klas.  

 
 
De kinderen van groep 7 en 8 mogen wel 
alleen naar huis als zij een briefje met 
toestemming van thuis hebben ingeleverd.  
 

 
DONDERDAG 22 DECEMBER 2022 

De dag erna vindt ’s ochtends tot een uur 
of 11 een onderwijsprogramma plaats en 
wordt daarna met de kinderen opgeruimd. 
Om 14:45 uur gaat de school uit en begint 
de kerstvakantie.  
 

TOT SLOT 
Tor aan de kerstvakantie zal over het 
kerstfeest gecommuniceerd worden en is 
het mogelijk dat op detail zaken gewijzigd 
worden.  
 

 
KERSTTAS MET BOODSCHAPPEN 

Met behulp van het JeugdEducatieFonds 
(JEF) kan onze school alle gezinnen een 
kersttas met boodschappen voor de kerst 
meegeven. In samenwerking met de 
ouderraad van onze school is dit tot stand 
gekomen. Op woensdag 21 december  om  
12:00 uur krijgen de oudste kinderen van 
ieder gezin een volle boodschappentas 
mee. Wij vragen aan de ouders om hun 
kind op te komen halen en te helpen 
dragen met deze zware tas. De tassen 
willen we graag terug hebben want de kans 
is aanwezig dat wij deze actie kunnen 
herhalen.  
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Wanneer er ouders zijn die besluiten om 
hun tas aan een ander gezin te doneren is 
dat ook mogelijk. Neem daarover contact 
op met meester Mario. 
 

 
 

NIEUWS EN VOORSTELLEN VAN DE MR 
Vorige week stond een aankondiging van 
de MR in de Nieuwsbrief. Bij deze 
Nieuwsbrief is een aparte bijlage, waarin 
onze MR zich aan u voorstelt. Ik vermeld 
hier de data wanneer de MR vergadert. 
Deze vergaderingen zijn openbaar en 
duren van 19:30 tot 20:30 uur.  

• Dinsdag 17 januari 2023  

• Dinsdag 21 februari 2023  

• Dinsdag 11 april 2023  

• Dinsdag 30 mei 2023. 

 
NIET ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

De afgelopen weken hebben we veel zieke 
en afwezige medewerkers, stagiaires 
gehad. We hebben het meeste kunnen 
opvangen, maar vandaag, vrijdag 9  
december, hebben we voor de groep van 
juffrouw Annie helaas geen vervanging 
kunnen organiseren en hebben we 
donderdag een klas moeten verdelen. 
Gelukkig hebben we de ouders van de  
groep bijtijds kunnen informeren. Het blijft 
een uitermate vervelende ontwikkeling.  
 
 
 

 
 

 
NSA volleybal 

Veel kinderen van de Henricus hebben 
weer heerlijk gesport na schooltijd en 
hebben kennisgemaakt met volleybal. 
De laatste volleyballes voor groep 4,5 en 6 
is maandag 12 december. 
De laatste volleyballes voor groep 7 en 8 is 
dinsdag 13 december. 

 
NSA dans 

Afgelopen donderdag 1 december hebben 
ouders kunnen kijken naar een prachtige 
dansdemonstratie van hun kind. Het was 
erg leuk en veel ouders waren enthousiast. 
Donderdag 8 december is weer een nieuwe 
groep gestart en kunnen ouders de laatste 
les op donderdag 22 december komen 
kijken vanaf 15.30 uur in  de speelzaal. 
De 2e periode Naschoolse Sport 
Activiteiten start na de kerstvakantie . 
Informatie volgt.  Namens de werkgroep 
sport (juf Marloes, juf Saloua) veel WK 
plezier. 
Everard Luijckx 

 
KOFFIEOCHTEND 

• Donderdag 26 januari 

• Woensdag 22 februari 

• Donderdag 30 maart 

• Donderdag 20 april 

• Woensdag 24 mei 

• Woensdag 21 juni 
 


